
Sessie 1 

20/3/2023

Veerkrachtig Zondereigen



Agenda

- Welkomstwoord burgemeester of schepen

- Kader Veerkrachtig Zondereigen + terugkoppeling startmoment

- Aanpak sessie 1

- RONDE 1: twee gesprekstafels

- koffiepauze

- Ronde 2: twee gesprekstafels

- korte terugkoppeling + afronding



Zegt u eens…



JA NEE

IN ONS DORP KAN JE VEILIG FIETSEN



JA NEE

De kerk moet behouden blijven



JA NEE

Zondereigen mag dan wel een klein 
dorp zijn, een winkel is toch nuttig



JA NEE

Hier kent iedereen elkaar nog, en dat 
is top!



JA NEE

We hebben nood aan meer 
ontmoetingsplaatsen in Zondereigen



JA NEE

We hebben nood aan meer 
parkeerplaatsen in Zondereigen



Kader



Zondereigen 



Overzicht traject

ANALYSEFASE VISIEFASE ACTIEFASE



Toewerken naar een dorpsvisie

analyse
van dorp

samen 
nadenken over 

oplossingen

vraag 
gemeente

Aanleiding tot 
deelname 
project

Inzicht in 
dorp / op 

basis daarvan 
vervolg 
bepalen

Kiezen van 
concreet 
vraagstuk 

voor 
(doe/visie) 
participatie

focus 
vervolg 
bepalen

(doe/visie) 
participatie met 
lokaal bestuur, 
burgers, andere 

stakeholders

Dorpsvisie
• “strategisch plan voor het dorp”

• Concreet maken

• Wie pakt welke acties op?

• Waar kan provincie ondersteunen? 



Toewerken naar een dorpsvisie – een 
voorbeeld

analyse
van dorp

samen 
nadenken over 

oplossingen

vraag 
gemeente

Aanleiding tot 
deelname 
project

Inzicht in 
dorp / op 

basis daarvan 
vervolg 
bepalen

Kiezen van 
concreet 
vraagstuk 

voor 
(doe/visie) 
participatie

focus 
vervolg 
bepalen

(doe/visie) 
participatie met 
lokaal bestuur, 
burgers, andere 

stakeholders



Dorpsvisie



Terugkoppeling startmoment



Met de kinderen van de lagere school



Waar dromen ze van? 

- (Avontuurlijke) speelruimte

- Rustpunten in het dorp 



Startmoment voor het hele dorp

Veel volk! 



Thema Aantal

Sociale samenhang 40

Jong zijn 36

Mobiliteit 26

Wonen 22

Ouder worden 17

Basisvoorzieningen 12

Klimaat 5

Mijn lokaal bestuur 5

Armoede 2

Werkgelegenheid 1

Resultaten startmoment - panelen



Een greep uit de wensput

Meer winkels

Een parkje, 

speeltuintje

Stengere 

zone 30
Fuiven voor 

jongeren in de 

parochiezaal

Woningen (in 

de kerk bvb)

Meer openbaar vervoer

Hedendaagse 

invulling voor de 

kerk

Ruimte voor 

natuur én 

landbouw



Wat gaan we vandaag 
doen?  



Dorpsspel 

’



Afronding



• 17 april, 20u Sessie 2

• 15 mei , 20u Sessie 3

• 5 juni, 20u Sessie 4

Vervolg


